Overzicht storingen Pendel
Meest voorkomende storingen
In onderstaand overzicht tref je de meest voorkomende storingen van de Pendel op basis van
de signaleringen die de indicator en display weergeven. Mocht je er niet uitkomen, neem dan
contact op met onze service afdeling op het telefoonnummer 0541-572 470 of stuur een
e-mail naar service@huka.nl.
Signaleringen indicator
Aantal keren knipperen

Verklaring

ON

Geen fouten

OFF

Storing in de rijregeling

1x

Geprogrammeerde instellingen niet correct

2x

Onjuist opgestart gashandvat niet in nul

3x

Kortsluiting in de motor

4x

Relais probleem

5x

Niet van toepassing

6x

Fout in het gashandvat

7x

Te hoge of te lage accuspanning

8x

Over temperatuur

9x

Gashandvat niet in de nulstand

Pendel binnenruimte gaat niet omhoog
Groen

Oranje

Rood

Verklaring

uit

uit

uit

Hoofdzekering is uitgevallen

Zekering vervangen, links onder op aluminium montageplaat

Hoogtebewaking is kapot

Raadpleeg jouw dealer

Zekering van de PCB is doorgebrand

Vervang de zekering in het zekeringenkastje.

Relais klikt: zekering compressor kapot

Vervang de zekering in het zekeringenkastje

Relais klikt niet: relais kapot

Vervang relais van de compressor

Compressor draait: luchtschakelaar kapot

Sluit de luchtschakelaar (naast contactslot)

Accu leeg

Laden

aan

7x

aan

aan

aan

aan

Mogelijke oplossing

Pendel binnenruimte gaat omhoog, maar rijdt niet
Groen

Oranje

Rood

Verklaring

Mogelijke oplossing

uit

uit

uit

Hoofdzekering is uitgevallen

Zekering vervangen, links onder op aluminium montageplaat.

Veiligheidsschakelaar gashandvat staat uit

Veiligheidsschakelaar op ON zetten

Zekering van de PCB is doorgebrand

Vervang de zekering in het zekeringenkastje.

uit

uit

aan

Fout in de rijregeling

Raadpleeg jouw dealer.

aan

uit

aan

Geen klik: hoofdrelais kapot

Vervang hoofdrelais

Geen klik: PCB kapot

Vervang PCB

Remlichten branden: remschakelaar aan

Duw remhendel terug of vervang schakelaar

2x*

uit

aan

Gashandvat staat open

Veiligheidsschakelaar uit, gas terug draaien, weer aan
Laden
Laten zakken, opnieuw omhoog pompen

7x*

uit

aan

Accu leeg

aan

aan

aan

Pendel is nog niet op rijhoogte

Verlichting richtingaanwijzer of claxon werkt niet
Groen

Oranje

Rood

Verklaring

Mogelijke oplossing

aan

uit

aan

De zekering is doorgebrand

Vervang de zekering in het zekeringenkastje

Pendel laadt niet
Groen

Oranje

Rood

Verklaring

Mogelijke oplossing

uit

uit

uit

Lader defect of geen netspanning

Raadpleeg gebruiksaanwijzing van de lader

uit

uit

aan

Laadplug zit niet goed in de contactdoos

Steek de laadplug opnieuw in de contactdoos

* Hiermee wordt bedoeld het aantal keren dat het groene lampje knippert

Huka maakt je wereld makkelijker. Meer weten? Bel ons: 0541 572 472 www.huka.nl

